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Johanneberg 17:6, Bergteknisk utredning 

1 Uppdrag 

På uppdrag av Fredrikssons Förvaltnings AB, via Metron Miljökonsult AB, har Norconsult AB utfört 

en bergteknisk utredning för nybyggnad av studentbostäder på fastigheten Johanneberg 17:6, belägen 

längs Volrat Thamsgatan i Göteborg (Figur 1-1). Den planerade byggnaden har åtta våningar med en 

grundläggningsnivå i höjd med Volrat Thamsgatan, vilket kommer att kräva bergschakt på närmare 10 

m höjd.  

Syftet med den bergtekniska utredningen är klargöra de bergtekniska förutsättningarna för bergschakt 

och grundläggning på fastigheten och inkluderar även angränsande mark utanför fastigheten som kan 

påverka eller påverkas av byggnationen. Även en radonklassificering av fastigheten genom mätning av 

gammastrålning ingår i uppdraget. 

 

 

Figur 4-1. Utsnitt ur situationsplan (daterad 2015-11-09) som visar fastighet Johanneberg 17:6 (ljusröd) samt 

område för planerat bergschakt (rött) i relation till topografi, befintlig bebyggelse och omgivande fastigheter.  
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2 Underlag 

 Skisser av den planerade byggnaden (planer, principsektion och situationsplan), tillhanda-

hållna via e-post från P-O Bjelkström (2015-11-17) 

 Krav Berg DPL, tillhandahållen via e-post från P-O Bjelkström (2015-11-11) 

 Lundqvist, I., 2007. Berggrundskartan 7B Göteborg SV, skala 1:50 000. Sveriges geologiska 

undersökning K 60 

 Lundqvist, I. och Kero, L., 2006. Beskrivning till berggrundskartan 7B Göteborg SV. Sveriges 

geologiska undersökning K 60 

 Åkerblom, G., Pettersson, B och Rosén, B., 1990. Radon i bostäder. BFR R85:1988, reviderad 

utgåva 1990. 

 

3 Undersökningar 

Ett platsbesök genomfördes 2015-11-18 under snöfria förhållanden. I samband med denna gjordes en 

bedömning av de bergtekniska förhållandena på hela fastigheten Johanneberg 17:6, samt för de an-

gränsande delarna av fastigheterna Johanneberg 17:4 och 17:4 (se Figur 1-1). Gammastrålning från 

berget uppmättes med en Georadis GT-30 gammaspektrometer med NaI detektor. 

 

4 Topografi och vegetation 

Den västra delen av fastigheten, i anslutning till Meijerbergsgatan, är bebyggd med lägenheter och 

markytans nivå ligger på ungefär +81 till +82 (RH 2000). Östra delen av fastigheten utgörs av trädbe-

vuxen naturmark som sluttar brant ner mot Volrat Thamsgatan längst i öster, belägen på mellan +66,9 

och +67,5 (Figur 1-1). Naturliga bergsläter, lokalt med tunt jordtäcke, dominerar helt den östra delen 

av området som ska bebyggas (Figur 4-1 och 4-2). 

 

 

Figur 4-1. Vy mot väster som visar terrängen med naturliga bergslänter i de centrala delarna av fastighet 

Johanneberg 17:6.  
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Figur 4-2. Vy mot västnordväst som visar terrängen med naturliga bergslänter i den del av fastighet Johanne-

berg 17:6 som är belägen längs Volrat Thamsgatan. 

 

5 Bergförhållanden 

Berggrunden i och i direkt anslutning till fastigheten utgörs av gnejsig metamafit med mindre före-

komster av gnejsiga granitoider och pegmatit. Förekomsten framgår även av SGU:s berggrundskarta. 

Metamafiten är medel- och jämnkorning, med ett glimmerinnehåll på 6–10 % (biotit). Gnejsigheten 

stupar genomgående medelbrant (35–65°) mot väster till väst syd väst, dvs. bort från Volrat Thamsga-

tan. 

Sprickmätningarna som utförts i området redovisas i Figur 5-1, dels i en stereografisk projektion och 

dels schematiskt i ett utsnitt av situationsplanen. Tre distinkta sprickgrupper kan identifieras i det ak-

tuella området, en parallell med bergartens gnejsighet samt två branta: 

#1 35–65° stupning mot väster (250–290°) 

#2 80–90° stupning mot sydost (130–160°) 

#3 65–80° stupning mot nordost (40–60°) 

Samverkan mellan de tre sprickgrupperna ger en storblockig karaktär, där enskilda block har en kant-

längd på 0,6–2 m (Figur 5-2). RQD bedöms vara 80–90 och med en säkerhetsfaktor på 5 bedöms 

högsta tillåtna grundläggningstryck till 8 MPa. Generellt är sprickplanen råa och plana/undulerande till 

sin karaktär, utan synliga spår av sprickmineral. Svaghetszoner eller partier med försämrad bergkvali-

tet har inte noterats. 



   

Uppdragsgivare 

Metron Miljökonsult AB 

Sid. 4  

Sign. 

JP 

Datum 

2015-11-25 

Uppdrag 

Johanneberg 17:6, Bergteknisk utredning 

Uppdragsnr. 

104 16 77 
Ktr. 

SP 

Datum 

2015-11-23 

 

N:\104\16\1041677\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\Volrat Thamsgatan_Bergteknisk PM_Granskad_SP_PO.docx  

 

Figur 5-1.  Stereografisk presentation av uppmätta sprickorienteringar i det aktuella området. Orienteringar-

na representeras av poler till enskilda sprickplan. De tre sprickgrupperna som nämns i texten har 

färgats upp enligt följande: #1 = ●, #2 = ● och #3 = ●. Ytekvikalent avbildning av undre hemisfä-

ren. Den röda linjen har samma riktning som den planerade inre schaktväggen. 

 

 

Figur 5-2. Vy mot västnordväst på fastighet Johanneberg 17:4, strax norr om den aktuella fastigheten, som 

visar bergets blockighet som ett resultat av de tre samverkande sprickgrupperna som anges i tex-

ten. 
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6 Gammastrålning 

Klassning av marken med avseende på radon har utförts baserat på gammastrålning, eftersom det 

tunna jordtäcket inte medgav någon direkt radongasmätning. Dessutom kommer all grundläggning att 

ske på berg. Området scannades först för kontroll av variationer i gammastrålningsnivån. Därefter 

utfördes sju mätningar (mättid 300 s) jämt fördelade över östra delen av området (Tabell 6-1). 

 

Tabell 6-1. Resultat från gammaspektrometermätningar på fastighet Johanneberg 17:6 

Nr Total γ-strålning 
[μSv/h] 

K [%] U [ppm] Th [ppm] AI Ra [Bq/kg] 

1 0,077 2,6 1,3 8,4 0,50 16 

2 0,088 2,2 3,5 9,2 0,56 43 

3 0,075 2,2 1,6 9,4 0,49 20 

4 0,101 2,3 3,1 13,6 0,64 38 

5 0,098 3,3 1,9 10,5 0,64 24 

6 0,094 2,4 4,0 9,0 0,60 49 

7 0,090 2,8 1,5 11,1 0,58 18 

Medel 0,089 2,5 2,4 10,2 0,57 30 

Stdav 0,009 0,4 1,0 1,6 0,06 12 

 

Gammastrålningsnivån är relativt jämn i området med ett medelvärde på 0,089±0,009 μSv/h och en 

framräknad radiumhalt på 30±12 Bq/kg (maxvärde på 49 Bq/kg). 

Vid riskklassificering av tomtmark, berg och sprängsten med avseende på markradon hänförs marken 

till klasserna låg-, normal- och högradonmark. Gränsvärden anges i Radon i bostäder (BFR R85:1988, 

reviderad utgåva 1990). För berggrund anges följande värden för lågradonmark: < 0,08 á 0,12 μSv/h 

eller <60 Bq/kg.  

All berggrund i det aktuella området har en radiumhalt som motsvarar lågradonmark. Avgående radon 

bedöms därmed inte utgöra något problem vid användandet av schaktmassor för grundläggning. 

 

7 Bergteknisk bedömning 

I nuläget bedöms det inte föreligga någon risk för bergras eller blockutfall i eller i anslutning till fas-

tighet Johanneberg 17:6. 

Vid bergschaktning för den planerade byggnaden längs Volrat Thamsgatan kommer den längsta 

schaktväggen, med en höjd på mellan 5 (i söder) och 10 m (i norr), att vara orienterad 170°, medan de 

två kortsidorna i huvudsak är orienterade 80°. Riktningen är optimal med avseende på den domine-

rande sprickgruppen (#1) som är parallell med bergartens gnejsighet och stupar bort från schakten. 

Samverkan mellan de två övriga grupperna (#2 och #3) med brant stupande sprickor kan däremot ge 

upphov bakåtbrytning utanför kontur vid schaktning. Det är främst sprickgrupp #3 med en stupning på 

65–80° mot nordväst som kan orsaka instabilitet. Dessa sprickor uppträder dock mer sparsamt än 

sprickor i de övriga två grupperna (#1 och #2). För att illustera området med risk för bakåtbrytning har 

det markerats på ett utsnitt ur situationsplanen (Figur 7-1). För att minimera risken förslås följande: 

 Utskjutande hörn i schaktväggar bör undvikas eftersom de både tenderar att bli instabila och är 

mer kostsamma att spränga. Orienteringen på befintliga strukturer bör följas. 
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 Där det är möjligt bör schaktväggarna högst luta 5:1 (81°). Med lutning 3:1 (72°) är risken 

nära nog obefintlig. 

 Bergytan bör avtäckas minst 1,5 m utanför teoretisk kontur, som sedan markeras innan den in-

spekteras av bergsakkunnig för beslut om förstärkning och uttagsordning. 

 I de fall bakåtbrytning inte kan tillåtas, dvs. där konturen ligger i omedelbar anslutning till fas-

tighetsgränsen bör förförstärkning utföras innan sprängning. 

 Bedömning av förstärkningsbehov bör göras innan och efter utlastning av förstapallen (Figur 

7-2). 

 

 

Figur 7-1. Utsnitt ur situationsplan (daterad 2015-11-09) som 

generalliserat visar orienteringen för sprickgrupp #2 och #3 

samt område med risk för bakåtbrytning (mörkrött) i relation 

till planerat bergschakt (rött) på fastighet Johanneberg 17:6 

(ljusröd). 

 

Bakåtbrytning borde kunna tillåtas så länge den inte inkräktar på omgivande fastigheter. Det är främst 

i anslutning till den planerade schaktens nordvästra hörn som bakåtbrytning måste undvikas för att inte 

material från fastighet Johanneberg 17:4 ska rasa in i schakten. 

Förslagsvis utförs all schaktning enligt bergschakt för byggnad (CBC.2 AMA13), vilket innebär 

bergschaktningsklass 1, tabell CBC/1 och tabell CBC/2, för att minimera problem med sprängskador. 

Efter slutförd bergschakt ska rensning av bergväggarna utföras enligt klass 2A i AMA13 tabell 

CBC/4. Eftersyn av bergsakkunnig ska utföras för beslut om eventuella förstärkningsåtgärder. 
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Figur 7-2. Principsektion av bergschakten med vy mot norr. Höjden på närmare 10 m kräver att uttag sker i två 

eventuellt tre pallar i denna del. Till följd av sprickgrupperna #2 och #3 (gröna) kan instabila kilar bildas. Be-

hov av förstärkning bör bedömas redan under uttag av förstapallen, för att förhindra större kilar att glida ut. 

Underlag: situationsplan och principsektion, daterad 2015-11-09. 

 

 

Norconsult AB 

 

Jesper Petersson 


